
Na een lang gevuld leven,
zeer gelukkig om wat is geweest,

is in stilte vertrokken

de heer

Karel Storms
echtgenoot van mevrouw 

Frieda Campo

Hij werd geboren te Lier op 9 juni 1935 
en is zachtjes ingeslapen in het A.Z. Sint-Maarten 

campus Leopoldstraat te Mechelen op maandag 6 maart 2017.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met zijn familie,
de plechtige uitvaartliturgie te vieren in de kapel van 

ONZE-LIEVE-VROUW VAN GOEDE WIL, Bruul te Duffel, 
op ZATERDAG 11 MAART 2017 om 10 uur, waarna we Karel begeleiden 

naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats te Duffel-centrum.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten achteraan in de kapel vanaf  9.30 uur.

De gebedswake wordt gehouden in voornoemde kapel 
op vrijdag 10 maart 2017 om 19.30 uur, na de avondmis van 19 uur.

Familie, vrienden en kennissen die afscheid willen nemen van Karel 
kunnen dit in het Stedelijk Funerarium, Ziekebeemdenstraat 4 te Mechelen, 

woensdag 8 maart en donderdag 9 maart van 15 uur tot 19 uur,
vrijdag 10 maart van 15 uur tot 18 uur.

Dit melden u met droefheid:

Frieda Campo,
zijn echtgenote,

Frank en Hedwig Bruynseels - Storms,
Margot en Nicolas,
Laura,

François en Cecile Asselberghs - Storms,
Lies en Bert en hun kinderen Ella-Noor en Briek,
Sofie en Jan en hun kinderen Lisa en Lotje,
Dorien en Kevin,

Raf  en Linda Storms - Van Dessel,
Nicky en Mateusz en hun kinderen Miro en Amelia,
Sanne en Łukasz en dochter Olivia,

Alex Storms en Cathérine Ooms,
Hannelore en Thomas,
Birte,
Nore en Maarten,
Bjarne en Kaat,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

zijn schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten,
de families STORMS, CAMPO, HENDERICKX en VAN ELST.

Met speciale dank aan het verzorgend en verplegend personeel 
van het A.Z. Sint-Maarten campus Leopoldstraat te Mechelen

voor hun toegewijde zorgen en steun.

Rouwadres: Familie Storms - Campo
p/a Uitvaartzorg Vanthienen.
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